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 المدرسة االبتدائّیة أوالد فرحان بالقیروان

جالل جمعة : المعّلم/        لتالمیذ السنة السادسة أساسياإلیقاظ العلميفي مادة الثالثیة الثانیة تقییم   

  ................:قم  الر..............:. السادسة...............................................................:اسم التلمیذ و لقبھ 
  

  1: السند  
تعّرض سامي وھو یتجّول على دّراجتھ إلى حادث مرور فحصل لھ نزیف شدید في مستوى الفخذ 

  .إلى حّد اإلغماء فُنقل إلى المستشفى على جناح السرعة، و أجریت علیھ عملّیة جراحّیة
ى بھا معلومات حول القلب و و عند عیادتھ لصدیقھ وجد خالد معّلقات كثیرة في أروقة المستشف

  .الّدم
-------------------------------------------------------------------------------  

  . أشطب الخطأ1-1: التعلیمة 
 الشرایین تصدر عن البطینین و یجري فیھا الّدم نحو أعضاء الجسم. 
 األوردة تعید الدم إلى القلب. 
 م من البطین إلى األذینةالّصّمام یمّكن من رجوع الّد .  

  

  . أربط بسھم2-1: التعلیمة   
 تنشأ في النقي األحمر للعظام. 
 یوجد في الّدم المتخّثر. 
  تنقل الفضالت الناتجة عن عمل

الخالیا إلى الكلیتین لیتخّلص 
  .منھا الجسم

  
     
    
                     

 
 البالزما 
 الكرّیات الحمراء 
 المصل  

  

   2 :السند
  .نصح الطبیب سامي بإتباع نظاما غذائّیا خاّصا، لیعود إلى سالف نشاطھ

-------------------------------------------------------------------------------  

  .أمام المعنى الّصحیح) X( أضع عالمة 1- 2 :التعلیمة

  یعتمد سامي نظاما غذائّیا غنّیا
  ◄....................بالدھنّیات

  

 الزاللّیات ھي مركبات غذائیة واقیة للجسم................ 
◄ 

 

  

  األمالح المعدنّیة و الفیتامینات من أغذیة
  ◄.............الوقایة

 

  
  

   3: السند   
  . األطفال الحظ خالد عّدة حاالت غریبة ألطفال یتلّقون العالجفي قسم معالجة

-------------------------------------------------------------------------------  

  .أكتب اسم المرض أمام كّل حالة 1-3: التعلیمة 
  مرض: انتفاخ في الّلّثة و تساقط األسنان./......................... 
 مرض: ضعیف الحركة , جسم متھّدل./............................ 
  مرض: لیونة العظام./............................................. 

  . أعّلل اإلفادة2-3التعلیمة 
 ال نلّقح ضّد مرض السّكري ألّنـ.......................................................................... 
 نلّقح ضّد مرض الحصبة ألّنـ.............................................................................. 
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 تلّقح ضّد األمراض الجرثومّیة لسبب.......................................................................  

  . أصلح الخطأ3-3التعلیمة   
  تكون مراحل التعّفن الجرثومّي مرّتبة كاآلتي: 

 دخول الجراثیم إلى الجسم .1
 .ز مواد ساّمةإفرا .2
 .خروج الكرّیات البیضاء و اتجاھھا نحو الجراثیم لمھاجمتھا .3
 .تمّطط األوعیة الدموّیة .4
 .تكاثر الجراثیم .5
1. ................................................................................................. 
2. ................................................................................................. 
3. ................................................................................................. 
4. ................................................................................................. 
5. ................................................................................................. 

 یتكّون الجلد من أدمة و ھي طبقة خارجّیة لھ تقاوم االحتكاك و من بشرة بھا أوعیة دموّیة . 
 ............................................................................................................

...................................................................................... 
  

  

  
  
  
  
مستویات   معیار التمّیز  معاییر الحّد األدنى 

  3معـ  2معـ  1معـ  التمّلك
  انعدام التملك

)- - -(  0  0  0  0  0  
  التملك دون األدنى

 +)- -(  1  2  3  1  2  
0  

  التمّلك األدنى
 + +)-(  4  5  6  3  4  2,50  

  التمّلك األقصى
(+ + +)  7  8  9  5  6  5  


